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Per-Olov Rapp (S) 

Svar på motion om byggnation av bryggor för fiske vid Måns 
Olsområdet 

Mathias Goldkuhl (M) har den 21 juni 2012 inkommit med rubricerade motion. 
Motionären föreslår att möjligheten för byggnation av bryggor som är till för fiske 
vid Måns Olsområdet samt kostnaden för denna byggnation utreds. 

Motionen har remitterats till tekniska kontoret och samhällsbyggnadskontoret. 

Samhällsbyggnadskontoret konstaterar att i handlingsplanen för Måns Olsområdet 
redovisas ett antal båtbryggor, som även kan användas för andra ändamåL Viktigt är 
dock att fisket bedrivs på platser där det inte kommer i konflikt med övriga 
verksamheter i området som bad och annat rörligt friluftsliv. Bryggor för fiske bör 
anläggas lite längre ifrån det mest frekventerade området med bad- och sol- samt 
lekytor. 

Kommunstyrelsen beslutade 2010-08-26 att framtagen handlingsplan för Måns Ols
området skall utgöra underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet i området. Planen 
innehåller en beskrivning aven framtida målbild och prioriterade projekt. 

Teknik och fritidsutskott ställer sig positiv till motionen och framför att förslag om 
fiskebryggor inte motstrider målbildens olika delprojekt i handlingsplanen utan kan 
inlemmas som ett nytt utvecklingsförslag. 

Utskottet föreslår vidare att kommunstyrelsen ger tekniska kontoret i uppdrag att 
utreda möjligheten att genomföra förslaget att uppföra bryggor norr om Måns Ols 
Utvärdshus och redovisa de investerings- och driftkostnader som uppkommer vid 
genomförandet. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer till kommunfullmäktige att besluta 

att ge kommunstyren i uppdrag att utreda möjligheten att genomföra förslaget att 
uppföra bryggor norr om Måns Ols Utvärdshus och redovisa de investerings- och 
driftkostnader som uppkommer vid genomförandet. 
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Motion om byggnation om bryggor vid Måns Olsområdet 

INLEDNING 
Motion har inkommit från Mathias Goldkuhl (M) där han föreslår en utredning om 
möjligheten att bygga bryggor för fiske vid Måns Olsområdet. 

Beredning 
Ordförande Hanna Westman (SBÄ) föredrar ärendet. 

Bilaga TFU 2012/5/1, Motion inkommen 2012-06-21. 

Bilaga TFU 2012/5/2, Yttrande från kultur och fritid. 

Måns Ols är ett viktigt utvecklingsområde för stadens invånare. Under 2011 har en 
vision för Måns Ols-området tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen. Utifrån 
upprättad vision ska tekniska förvaltningen, nu kallad tekniska kontoret etappvis 
rusta upp, modernisera och tillgänglighetsgöra området. Enligt strategisk plan 2013-
2015. 

Utveckling av Måns Ols området 

Prioritering, genomförande: 
1. Infart och entreväg: Från Dalhemsleden upp till kanalen. 

2. Väg och parkering: Inrymmer även stig och Heides kanal. 

3. Byggnader. 

4. Strandpromenad: Inrymmer även träbeläggning kaj, informationsskylt, belysning 
av hopptorn, flytbrygga och flytt av beachvolleyplan. 

5. Engelska parken: Inrymmer även träbro. 

Inkommet förslag om fiskebryggor i området går inte emot nuvarande strategisk 
plan, det motstrider inte heller de förslag som redan är taget i kommunstyrelsen 
utan kan istället ses som ett nytt utvecklingsförslag. 

Yrkanden 
Michael P B Johansson (M) yrkar 
som tillägg att utreda möjligheten till bryggor norr om Måns Ols Utvärdshus. 

BESLUT 
Teknik- och fritidsutskottet beslutar 

att ställa sig positiv till inkommen motion, 

samt föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till tekniska kontoret att utreda möjligheten att genomföra förslaget att 
uppföra bryggor norr om Måns Ols Utvärdshus och redovisa de investeringskost
nader samt driftskostnader som uppkommer vid genomförande. 

Utdrag Kommunstyrelsen CVY' .~N). ~ O"l~ /1 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Svar på internremiss gällande motion om byggnation av bryggor 
vid Måns Olsområdet. 

Samhäl!sbyggnadskontoret kon~t2.ter ar att i den vision som gjorts tär Måns Ols
området fhandlingsplan 2012-03-08) redovisas ett antal bryggor, kanske i första 
hand avsedda som båtblygg0r, som naturligtvis kan användas för olika ändamål. Då 
Måns Ols är ett område som används flitigt för bad och annat rörligt friluftsliv är det 
viktigt att fiske bedrivs på platser där det inte kan komma i konflikt med övriga 
verksamheter. Bryggor för fiske kan kanske lämpligare anläggas lite längre ifrån det 
mest frekventerade området med bad och sol-/lekytor. 

Samhällsbyggnadskontoret 

~~~ 
Dan Ola Norberg ! 
stadsarkitekt 

t.f. samhällsbyggnadschef 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-550 00 

Fax: 0224-188 SO 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Dan Ola Norberg 
Ekonomikontoret 

Dan-Ola.Norberg@sala.se 
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YlTRANDE 

KULTUR- OCH FRlTIDSFÖRVALTNINGEN 
Roger Nilsson 

Kommunstyrelsens förvaltning SALA KOMMUN 
Kanslienheten Kommuostvrelsens förvaltnmg 

YTTRANDE 

Ang internremiss gällande motion om bryggor vid Måns 
OIsområdet 

Måns Olsområdet är ett område som många Salabor och besökare nyttjar för 
rekreation och avkoppling. I forarbetet och i visionen gällande Måns Olsområdet 
finns förslag på byggnader, prom~nadstr3.k. hrygger, mI!!. 

Bryggornas användande kan användas till olika ändamål. T ex båtbryggor, 
fiskebryggor. Dock bör de olika aktiviteterna bedrivas på ett så tryggt sätt så möjligt 
och att konflikter undviks. 

Specifika bryggor för fiske bör kanske anläggas där störandet från bad och lek 
minimeras. 

Med vänliga hälsningar 

f!t1~ 
ROger~On 
TF Enhetschef 
Kultur & Fritid 

SALA KOMMUN 
rultur· och frltld&förvaltnlngan 
Box 304 
733255ala 

8esOksadress: Norra Esplanaden S 
Vaxel: 0214-555 01 
FiOl: 0224-175 90 
kulturfrltfå@sala.se 
www.sala.se 

Roser Nilsson 
frttldSlmendel1tjstf kultur· och frttldsdlef 

Roger ,NIIsson@sala.se 
Direkt: 0224-555 04 



Bilaga KS 2012/215/5 ink. 2 l 

Motion 

Fiske 

Månsols är ett populärt område där salas befolkning finner en god rekreation 

och avslappning. I området finns det bad, restaurang, möjligheter för 

promenader och övriga fritidsaktiviteter. Allt detta finns i närheten av staden. 

Trots detta utmärkta område så finns det begränsade möjligheter för fiske, 

detta med anledning av bristen av bryggor. För att förbättra kommunens 

rekreation så syftar motionen till att utreda möjligheten för att bygga bryggor i 

området. Detta tillsammans med en kostnadsberäkning. 

Med anledning av ovanstående så yrkar Mathias Goldkuhl (M) 

Att: Utreda möjligheten för byggnation av bryggor som är till för fiske vid 
Mänsols omräde, detta tillsammans med eventuella kostnadsberäkningar. 

Mathias Goldkuhl (M) 


